
  وأعداد األعضاء، باالنتخاب الفائزين باسم كالتالي  كاملة   ميالي   2016  لعام الكويتي األمة  مجلس  انتخابات نتائِج جاءت

 : عضو كل   وترتيب منتخب،  عضو لكل   االنتخابي ة والدائرة األصوات،

 

 النتيجة  الترتيب  الدائرة االصوات  اعداد االسم

 منتخب  عضو 1 الرابعة  الدائرة 5601 الظفيري السويط جليدان  غانم غيث سعد ثامر

 منتخب  عضو 1 الخامسة  الدائرة 5072 الخضير محمد  عوض عبدهللا حمود

 منتخب  عضو 2 الخامسة  الدائرة 5038 العازمي  حيي فنيطل سالم حمدان

 منتخب  عضو 3 الخامسة  الدائرة 4660 السبيعي بدر الحميدي بدر الحميدي

 منتخب  عضو 2 الرابعة  الدائرة 4621 الحجرف  سعد ھيف مبارك

 منتخب  عضو 3 الرابعة  الدائرة 4506 المطيري عريج سلطان ھايف محمد

 منتخب  عضو 4 الخامسة  الدائرة 4299 السهلي  الجالل طالل

 منتخب  عضو 1 االولى الدائرة 4287 زاھد سيد أحمد عبدالصمد سيد عدنان

 منتخب  عضو 1 الثانية  الدائرة 4119 الغانم  ثنيان محمد علي مرزوق

 االمة مجلس رئيس

 منتخب  عضو 5 الخامسة  الدائرة 4114 الكندري حسن أحمد محمد فيصل

 منتخب  عضو 2 االولى الدائرة 4077 الكندري عيسى

 منتخب  عضو 6 الخامسة  الدائرة 3998 المونس  محمد خالد

 منتخب  عضو 7 الخامسة  الدائرة 3821 المطيري الرشاش مطلق عوض  مساعد ماجد

 منتخب  عضو 4 الرابعة  الدائرة 3811 الخنفور سعد

 منتخب  عضو 8 الخامسة  الدائرة 3769 العجمي  مرداس عبدالعزيز نايف

 منتخب  عضو 1 الثالثة  الدائرة 3730 البابطين عبدهللا عبدالوھاب محمد  عبدالوھاب

 منتخب  عضو 2 الثانية  الدائرة 3578 العدساني  صالح  محمد أحمد رياض

 منتخب  عضو 5 الرابعة  الدائرة 3545 العنزي فهد ھندي فهاد عبدهللا

 منتخب  عضو 6 الرابعة  الدائرة 3528 المويزري قذيفان شباب شعيب

 منتخب  عضو 2 الثالثة  الدائرة 3444 العتيبي بداح مزعل عبيد حماد سعدون

 منتخب  عضو 3 الثالثة  الدائرة 3399 الفضالة صالح  يوسف صالح يوسف

 منتخب  عضو 7 الرابعة  الدائرة 3379 الدقباسي  الجعيالن سالم علي

 منتخب  عضو 4 الثالثة  الدائرة 3325 الكندري  عبدالكريم حبيب مدربي عبدهللا عبدالكريم

 منتخب  عضو 9 الخامسة  الدائرة 3296 الدوسري عبدهللا  وسمي محمد سعد ناصر

 منتخب  عضو 5 الثالثة  الدائرة 3273 الهاشم  سعود عبدالعزيز عبدالرحمن صفاء

 منتخب  عضو 3 االولى الدائرة 3016 الهدية مبارك ملفي  مروي محمد



 منتخب  عضو 8 الرابعة  الدائرة 2972 العنزي  بقان عسكر عويد عسكر

 منتخب  عضو 3 الثانية  الدائرة 2914 الصالح  حسين  محمد إبراھيم خليل

 منتخب  عضو 10 الرابعة  الدائرة 2899 العربيد  جلوي عربيد زبن فراج

 منتخب  عضو 9 الرابعة  الدائرة 2897 الشويعر بطي راشد محمد سعود

 الطعن  بعد معقده خسر 11 الرابعة  الدائرة 2874 الخليفة  مفرج خليفة مرزوق

 منتخب  عضو 10 الخامسة  الدائرة 2851 الحويله محمد

  11 الخامسة  الدائرة 2758 الحمدان   أحمد ناصر محمد حمود

 

 منتخب  عضو 4 االولى الدائرة 2758 الدمخي  محمد عبدهللا  جاسم عادل

  12 الخامسة  الدائرة 2746 العجمي  حمد سالم  حسن مهدي

 

 منتخب  عضو 5 االولى الدائرة 2731 الرومي يوسف عبدالرحمن يوسف عبدهللا

  13 الخامسة  الدائرة 2720 الخجمه  عبدهللا مبارك

 

  14 الخامسة  الدائرة 2678 العجمي  حزام الصيفي مبارك الصيفي

 

  12 الرابعة  الدائرة 2674 الشمري( اللغيصم) مذود عواد جدعان سلطان

 

  15 الخامسة  الدائرة 2667 خوصة  أبو عايض

 

  16 الخامسة  الدائرة 2655 شنيتر الوسمي حمد محمد وسمي

 

  13 الرابعة  الدائرة 2587 الخرينج فهد متعب بنيه مبارك

 

 منتخب  عضو 6 االولى الدائرة 2541 عاشور  حسن  أحمد صالح

 منتخب  عضو 6 الثالثة  الدائرة 2533 الدالل  حسين محمد حسين محمد

 منتخب  عضو 7 الثالثة  الدائرة 2504 الطبطبائي  العبدالرزاق إبراھيم السيد مساعد وليد

  14 الرابعة  الدائرة 2488 الوعالن  مبارك

 

  17 الخامسة  الدائرة 2478 التميمي  عبدهللا إبراھيم عبدهللا

 



  15 الرابعة  الدائرة 2463 العازمي ( الجويعد) عشيبان  معيض سعود فواز

 

 منتخب  عضو 7 االولى الدائرة 2444 الحريص ناصر مبارك سالم مبارك

 منتخب  عضو 8 الثالثة  الدائرة 2443 أبل  خليل

 منتخب  عضو 4 الثانية  الدائرة 2432 الحربش  ماضي ظاھر جمعان

  18 الخامسة  الدائرة 2413 العازمي( المحيلبي) عايد خنيفر سعد جابر

 

  19 الخامسة  الدائرة 2409 شمس  محمد علي حسين ھاني

 

  20 الخامسة  الدائرة 2406 العجمي  حسن   محمد  حسن فهد مانع

 

  16 الرابعة  الدائرة 2369 الرشيدي  البراك ماطر عيد ناصر محمد

 

  17 الرابعة  الدائرة 2361 المطيري محمد فرز

 

  18 الرابعة  الدائرة 2352 المطيري محمد مطلق ضيدان نايف

 

 منتخب  عضو 5 الثانية  الدائرة 2341 الهرشاني  جديع محمد سيف حمد

 منتخب  عضو 8 االولى الدائرة 2270 الشاھين  صالح  ماجد عيسى أسامة

 منتخب  عضو 9 الثالثة  الدائرة 2219 الجبري محسن عبدهللا ناصر محمد

  21 الخامسة  الدائرة 2193 الدبوس  جاسم غانم علي سامي

 

 منتخب  عضو 6 الثانية  الدائرة 2172 المطير  محمد  عبدالمحسن براك محمد

 منتخب  عضو 9 االولى الدائرة 2166 الشطي عبدالرحيم علي عبد حسين خالد

  19 الرابعة  الدائرة 2162 الرشيدي البغيلي  ثعيان جديان أحمد

 

 منتخب  عضو 10 االولى الدائرة 2131 خورشيد عبدهللا عبدالرضا صالح

 منتخب  عضو 10 الثالثة  الدائرة 2124 الفضل  عبدهللا فضل نوري نبيل أحمد

  22 الخامسة  الدائرة 2112 الحبيني  مرزوق

 

  11 االولى الدائرة 2074 الزلزلة صالح  علي سيد  حسن سيد يوسف



 

  12 االولى الدائرة 2046 الطريجي  عبدهللا

 

  11 الثالثة  الدائرة 2043 العمر  عمر فهد حسين  جمال

 

  20 الرابعة  الدائرة 2032 المناور  حبيب  أحمد أسامه

 

  23 الخامسة  الدائرة 1997 مطيع أحمد

 

  باالنتخابات فاز منتخب عضو 12 الثالثة  الدائرة 1980 الكندري  علي محمد باقر أحمد عبدهللا

 التكميلي

 منتخب  عضو 7 الثانية  الدائرة 1942 دميثير  خلف

  21 الرابعة  الدائرة 1926 المطيري حمد  محمد  حسين مشعل 

 

  22 الرابعة  الدائرة 1919 العدواني غنيم ھزاع مفرج محمد

 

  13 الثالثة  الدائرة 1895 الخميس  ماضي عبدهللا علي

 

  14 الثالثة  الدائرة 1893 الصانع عبدالرحمن يعقوب عبدالمحسن  يعقوب

 

  23 الرابعة  الدائرة 1892 مزيد حسين

 

 منتخب  عضو 8 الثانية  الدائرة 1888 النصف  أحمد يوسف حمود يوسف راكان

  15 الثالثة  الدائرة 1882 العتيبي عبدهللا عيد سعد فارس

 

  24 الرابعة  الدائرة 1875 المطيري  سهل مطر علي نواف

 

  13 االولى الدائرة 1813 العوضي   محمود  محمد  محمود  كامل

 

  16 الثالثة  الدائرة 1779 الشايع  أحمد  عبدالرحمن شايع

 

 منتخب  عضو 9 الثانية  الدائرة 1772 الرويعي العودة  عوده



  25 الرابعة  الدائرة 1760 الحربي السنيني فهاد عياده فهد

 

 منتخب  عضو 10 الثانية  الدائرة 1755 طبائي الطب عبدالمحسن سيد عبدهللا عبدالمحسن  عمر

  24 الخامسة  الدائرة 1739 العازمي  حجر علي محمد طلق فيصل

 

  11 الثانية  الدائرة 1710 المطر محمد حمد

 

  14 االولى الدائرة 1694 الدين روح عبدهللا علي أحمد  حمد

 

  25 الخامسة  الدائرة 1673 العازمي مرزوق مدغم نمالن  سالم

 

  12 الثانية  الدائرة 1668 العازمي حليله مرزوق خالد  سلمان

 

  15 االولى الدائرة 1637 بهبهاني  حسن رضا محمد عبدالمطلب

 

  16 االولى الدائرة 1603 القطان  علي منصور عبدالرسول علي

 

  26 الخامسة  الدائرة 1549 العازمي سعيد  مصبح محمد عاطف

 

  17 االولى الدائرة 1546 البحراني  القالف حسين خليفة السيد علي فاخر

 

  17 الثالثة  الدائرة 1534 الساير الشحنان ساير أحمد طالل مهند

 

  18 الثالثة  الدائرة 1524 العجمي  لبدان عمار  محمد عمار

 

  19 الثالثة  الدائرة 1513 المضف جاسم أحمد خالد مهلهل 

 

  20 الثالثة  الدائرة 1510 الصالح  حسين محمد عبدالصمد ھشام

 

  27 الخامسة  الدائرة 1473 العازمي ( الدليما) مبارك براك مبارك براك

 



  21 الثالثة  الدائرة 1378 الغانم غانم ناصر عبدهللا وليد

 

  22 الثالثة  الدائرة 1345 الرشيد أحمد محمد  عبدالوھاب

 

  13 الثانية  الدائرة 1304 باقر احمد

 

  26 الرابعة  الدائرة 1294 يلي الصل  قشعان عويد سند ھاشم

 

  14 الثانية  الدائرة 1284 بوخمسين  أحمد جواد أنور

 

  28 الخامسة  الدائرة 1280 العازمي معجام سيف مطلق سيف

 

  29 الخامسة  الدائرة 1268 العجمي سلطان سلمان سلطان محمد

 

  18 االولى الدائرة 1227 العلي  ھاشم علي  محمد علي

 

  27 الرابعة  الدائرة 1225 المطيري بطي عبدالرحمن موسى ماجد

 

  28 الرابعة  الدائرة 1221 العنزي العويهان فالح سعود خالد فالح

 

  30 الخامسة  الدائرة 1213 الكندري رضا محمد رمضان يعقوب يوسف

 

  15 الثانية  الدائرة 1174 الري عبدهللا علي حاجي أحمد

 

  19 االولى الدائرة 1151 الحريتي ناصر محمد ناصر حسين

 

  29 الرابعة  الدائرة 1146 المطيري صليب  ابو مخيط سعد  سعود

 

  16 الثانية  الدائرة 1132 العنزي  عايد خالد

 

  30 الرابعة  الدائرة 1126 الشمري شداد سهو  مطر سلمان حمد

 



  23 الثالثة  الدائرة 1080 المعيوف  رجب يوسف عبدهللا

 

  31 الرابعة  الدائرة 1071 المطيري  مرزوق نايف بدر نايف

 

  32 الرابعة  الدائرة 1070 قويعان  حسين

 

  20 االولى الدائرة 1039 أسيري  رضا غلوم محمود محمد غدير

 

  33 الرابعة  الدائرة 1037 الديحاني  مجبل حراس  فهد محمد

 

  34 الرابعة  الدائرة 1011 العالج فهد خلف منصور

 

  24 الثالثة  الدائرة 1006 العمير صالح محمد  صالح علي

 

  25 الثالثة  الدائرة 999 الطاحوس  شديد  محمد  خالد يوسف أسامة

 

  31 الخامسة  الدائرة 984 الدوسري الوطيب محمد حسيان بادي

 

  32 الخامسة  الدائرة 979 العازمي  خليف مفرح ظرمان أحمد

 

  26 الثالثة  الدائرة 939 التويجري  عثمان عبدالرحمن إبراھيم حمد

 

  35 الرابعة  الدائرة 913 العنزي  صحفان طواري طنا محمد

 

  21 االولى الدائرة 906 القضيبي عبدهللا أحمد سليمان أحمد

 

  27 الثالثة  الدائرة 897 الروضان العبدهللا عبدالعزيز روضان

 

  17 الثانية  الدائرة 894 المطيري زھيميل راشد محمد سعد  سعود

 

  18 الثانية  الدائرة 891 الخالد  زيد حمود فيصل عالية

 



  19 الثانية  الدائرة 891 الخنة  محمد ناصر صالح فهد

 

  22 االولى الدائرة 887 المليفي تركي عبدالمحسن أحمد

 

  28 الثالثة  الدائرة 855 البغلي طاھر عبدهللا حسين ھشام

 

 التكميلي باالنتخابات فاز منتخب عضو 20 الثانية  الدائرة 845 المال  راشد يوسف حامد بدر

  23 االولى الدائرة 828 القالف  حسين

 

  21 الثانية  الدائرة 810 القناعي العيسى يوسف حمد عمر

 

  24 االولى الدائرة 775 الرميضي  سعود مبارك سعد عبدهللا

 

  36 الرابعة  الدائرة 767 المسيلم  مفرج عاصي مفرج محمد

 

  37 الرابعة  الدائرة 734 المطيري مليح  دمحم جاسي بندر

 

  22 الثانية  الدائرة 731 المطوع عبدهللا حجي طاھر إبراھيم عدنان

 

  23 الثانية  الدائرة 707 العنجري مشاري فهد عبدالرحمن

 

  38 الرابعة  الدائرة 706 المطيري  غنيم علي محمد عبدهللا

 

  39 الرابعة  الدائرة 679 المطيري العضيله عيد عايد شامان عيد

 

  40 الرابعة  الدائرة 673 المطيري ريحان عويد محمد

 

  33 الخامسة  الدائرة 607 المري عيسى صالح  محسن سعيد

 

  34 الخامسة  الدائرة 591 المري  علي  محمد عبدالمحسن ناصر

 



  35 الخامسة  الدائرة 579 العازمي  زبن سالم فالح عيد

 

  29 الثالثة  الدائرة 513 الشيباني العلي محمد  جاسم إبراھيم جاسم فواز

 

  41 الرابعة  الدائرة 510 المطيري الحميدي  عوض عبدهللا عامر حمود الفي

 

  25 االولى الدائرة 509 العطار حسين  سلمان صالح سلمان

 

  30 الثالثة  الدائرة 506 الكليب مشاري عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز

 

  26 االولى الدائرة 488 الدويسان  صالح سعود فيصل

 

  42 الرابعة  الدائرة 481 المطوطح جريدي قضاب ثواب محمد مشاري

 

  43 الرابعة  الدائرة 473 الشريعان  مطلق نصار أحمد

 

  36 الخامسة  الدائرة 456 العنزي  محمد  منهل ربح مساعد أحمد

 

  44 الرابعة  الدائرة 450 العنزي  القحص هللا ضيف فهد جزاع

 

  27 االولى الدائرة 449 العرادي  درويش عبدهللا درويش ليع

 

  37 الخامسة  الدائرة 443 الخرينج فهد محمد فارس بدر

 

  45 الرابعة  الدائرة 422 الهيفي سعد مطلق حجي ناصر

 

  28 االولى الدائرة 418 الفزيع الخميس علي سليمان نواف

 

  46 الرابعة  الدائرة 417 المطيري زايد غازي عبدهللا محمد

 

  47 الرابعة  الدائرة 406 المطيري غالب غالب ضاري غالب

 



  48 الرابعة  الدائرة 384 المطيري جديع محمد سعد محمد

 

  31 الثالثة  الدائرة 384 المنيفي سعد محمد سعد عبدالعزيز

 

  29 االولى الدائرة 380 الكندري محمد عبدالرحيم إبراھيم يوسف إبراھيم

 

  49 الرابعة  الدائرة 325 الديحاني فرج رشيد مشعان عبيد

 

  38 الخامسة  الدائرة 308 الشمري سيف عراك يوسف عبدالرحمن

 

  32 الثالثة  الدائرة 299 السعيد خلف عبدهللا علي عبدالمحسن

 

  33 الثالثة  الدائرة 281 الفيلكاوي إبراھيم طاھر علي طاھر

 

  34 الثالثة  الدائرة 271 االنصاري  حسن جمعه إسماعيل عبدهللا

 

  50 الرابعة  الدائرة 260 المطيري علي ذعار لهاب متعب

 

  39 الخامسة  الدائرة 258 دھراب عبدهللا عباس عبدهللا قيس

 

  40 الخامسة  الدائرة 241 محمد   علي حسن محمد

 

  41 الخامسة  الدائرة 240 الحداد صالح علي حسين محمد

 

  51 الرابعة  الدائرة 238 المناور حبيب عباس عبداللطيف

 

  30 االولى الدائرة 222 الشقيحي عثمان عبدهللا ناصر بدر

 

  52 الرابعة  الدائرة 194 المطيري  نازح سيف راشد سيف

 

  42 الخامسة  الدائرة 168 الرشيدي  ھدبا فالح محمد مجبل  حسين

 



  31 االولى الدائرة 150 المتروك  مكي حمود علي جواد

 

  53 الرابعة  الدائرة 143 الماجدي  حمد مطلق شنيفي محمد

 

  32 االولى الدائرة 135 محمد  صادق عيسى حسين عبدالحميد فرح

 

  35 الثالثة  الدائرة 134 السالم  محمد سلطان  سلمان عدنان

 

  54 الرابعة  الدائرة 128 فيروز رضا حجي حسين  مهدي

 

  36 الثالثة  الدائرة 109 العتيبي  ماطر طلق الحق راشد سند

 

  37 الثالثة  الدائرة 104 العصفور علي خليفة علي سناء

 

  43 الخامسة  الدائرة 103 الخالدي الصليبي حليفي فيصل ياسين فيصل

 

  33 االولى الدائرة 102 المدعج  محمد مساعد أحمد

 

  24 الثانية  الدائرة 96 الهاجري  براك عكشان بطيحان محمد

 

  55 الرابعة  الدائرة 90 الفرحان  شاكر سلمان   خلف محمود

 

  44 الخامسة  الدائرة 90 السبع حمد سالم بدر سالم

 

  56 الرابعة  الدائرة 85 العنزي ماجد عوض عويد مطلق

 

  57 الرابعة  الدائرة 83 العتيبي حسن  دحيم حسن عبدالرحمن

 

  58 الرابعة  الدائرة 80 المطيري مناور دغيم محسن بدر

 

  25 الثانية  الدائرة 67 الهاشم  سعود عبدالعزيز عبدالرحمن صالح

 



  26 الثانية  الدائرة 66 الحردان  مبارك  حمد محمد   حمد حسين

 

  59 الرابعة  الدائرة 62 الشمري  حشر سلطان فهاد عمش

 

  45 الخامسة  الدائرة 60 الفيلكاوي  حسن  محمد عبدالرحمن  محمد

 

  38 الثالثة  الدائرة 56 الحمدان  أحمد حمدان خزام عبدهللا

 

  60 الرابعة  الدائرة 54 المويزري خليفان  حميدان سحاب بدر

 

  46 الخامسة  الدائرة 54 خلف شعبان  عباس شعبان

 

  34 االولى الدائرة 52 الخميس  حمد أيوب خالد

 

  47 الخامسة  الدائرة 50 أحمدي  اسدهللا ابوطالب حمزة عباس عبدالهادي

 

  27 الثانية  الدائرة 50 الحداد  موسى محمد  جاسم حيدر

 

  61 الرابعة  الدائرة 50 القالف  علي كاظم علي حسين

 

  28 الثانية  الدائرة 46 مقدس إبراھيم حسين  يوسف مهدي علياء

 

  48 الخامسة  الدائرة 45 القالف عبدهللا شاوي خلف نوري

 

  62 الرابعة  الدائرة 45 الكندري  أحمد صالح محمد إسماعيل أحمد

 

  49 الخامسة  الدائرة 41 الهاجري حجاب  رشيد خالد محمد

 

  63 الرابعة  الدائرة 39 المطيري الشالحي مرزوق عوض مفرح

 

  39 الثالثة  الدائرة 39 البلوشي علي حسين عباس عيسى عبدالعزيز

 



  40 الثالثة  الدائرة 36 العميري  سالم  انقيان سلمان داود

 

  35 االولى الدائرة 36 النصرهللا جاسم  ناصر محمد ناصر

 

  36 االولى الدائرة 35 حيات  جوھر عبدهللا علي ايمان

 

  37 االولى الدائرة 34 كمال  علي حسن  كمال   إسماعيل

 

  50 الخامسة  الدائرة 32 الوزان  علي عيسى عبدهللا عبدالهادي

 

  41 الثالثة  الدائرة 31 الصقر  فهد صقر فوزي

 

  38 االولى الدائرة 31 البكر علي  حسين يعقوب عمر

 

  64 الرابعة  الدائرة 30 الوطري  عبيد ھاجد ھادي

 

  51 الخامسة  الدائرة 27 القحطاني المنيع مناع ردن كامل أنوار

 

  52 الخامسة  الدائرة 27 نوري  عامر عبدالعزيز

 

  44 الثالثة  الدائرة 26 العنجري  ناصر دخيل أحمد جاسم

 

  42 الثالثة  الدائرة 26 العجمي  محمد ناصر محمد ناصر

 

  43 الثالثة  الدائرة 26سعيد فرج صالح زيد

 

  53 الخامسة  الدائرة 25 علي  حاشي غالب ناصر علي

 

  45 الثالثة  الدائرة 23 الحمادي  شاھين عبدهللا شاھين فيصل

 

  54 الخامسة  الدائرة 23 رضائي  حسن ابل حسن صالح

 



  65 الرابعة  الدائرة 22 الصايغ  حسين عبدهللا حسين عمار

 

  55 الخامسة  الدائرة 21 المطيري  دويالن مبتل نايف ھايف

 

  39 االولى الدائرة 21 النشيط يوسف صالح يوسف فواز

 

  66 الرابعة  الدائرة 21 الرضوي جعفر  يوسف سيد مهدي سيد يوسف

 

  57 الخامسة  الدائرة 19 المزيدي  حسين صالح  محمد يوسف حسين يوسف

 

  40 االولى الدائرة 19 العجمي  احسن سعد  ناشي محمد

 

  56 الخامسة  الدائرة 19 المطيري الحميدي عوض علوش عليان

 

  29 الثانية  الدائرة 18 المذن عبدهللا راشد يوسف

 

  67 الرابعة  الدائرة 18 العجمي  شغبان  سعود محمد فهيد

 

  68 الرابعة  الدائرة 17 الخضر  محمد  عباس عبدالحي خالد

 

  41 االولى الدائرة 16 البلوشي   حسين عباس عيسى عبدالرضا يوسف

 

  58 الخامسة  الدائرة 16 البصيري  عبداللطيف  محمد  غالب  محمد وائل

 

  59 الخامسة  الدائرة 16 القناعي البدر سليمان بدر وداد

 

  42 االولى الدائرة 15 حسين  علي  محمد قمبر عبدالهادي

 

  30 الثانية  الدائرة 14 أحمد  السيد مرزوق سلطان  ماجد يوسف علي

 

  46 الثالثة  الدائرة 14 الصالح  عبدهللا ھاني جليل أماني

 



  43 االولى الدائرة 13 علي  حيدر علي وحيدة

 

  60 الخامسة  الدائرة 13 الفيلكاوي محمود  حسين سالم عبدهللا

 

  47 الثالثة  الدائرة 13 شمساه  حاجيه  محمد  جاسم عبدالصاحب  علي

 

  31 الثانية  الدائرة 13 القبندي يوسف مبارك  محمد عدنان

 

  48 الثالثة  الدائرة 12 الصيرفي عبدهللا جمعة عبدالرزاق محمد

 

  62 الخامسة  الدائرة 12 العتيبي  ساير صقر شريم عيد

 

  61 الخامسة  الدائرة 12 العنزي  الرحيل مبارك علي نواف جراح

 

  33 الثانية  الدائرة 11 الصايغ  علي محمد حسين إبراھيم عبدالنبي حسين محمد

 

  32 الثانية  الدائرة 11 الخميس  علي أحمد إبراھيم أحمد

 

  44 االولى الدائرة 11 خورشيد  عباس  حمزه فاضل

 

  63 الخامسة  الدائرة 11 العطيه  عبدهللا محمد جاسم بدر

 

  68 ة الرابع الدائرة 10 العنزي محمد يتيم سعد  جمال

 

  49 الثالثة  الدائرة 10 الصايغ علي محمد حسين إبراھيم عبدالنبي حسين علي

 

  45 االولى الدائرة 10 تقي غلوم حسين عبدالرزاق علي

 

  34 الثانية  الدائرة 10 بوغيث  سبتي عيسى  خالد أحمد

 

  64 الخامسة  الدائرة 10 المطيري  فرج عبيد عبدهللا محمد

 



  35 الثانية  الدائرة 9 الجمعه  حسين  مكي عبدالمحسن عبير

 

  65 الخامسة  الدائرة 9 العازمي مشيرد فهيد علي بدر

 

  50 الثالثة  الدائرة 9 كندري محمد أحمد حسين محمد بشار

 

  66 الخامسة  الدائرة 9 المحمد حيدر محمد جاسم ھديل

 

  51 الثالثة  الدائرة 9 التمار  حسين عبدهللا فهد

 

  67 الخامسة  الدائرة 8 دشتي  حسين عبدالعزيز علي رمضان نواف

 

  47 االولى الدائرة 8 يوسف  يعقوب أحمد وليد

 

  46 االولى الدائرة 8 العوضي  أحمد محمد  سعيد ھدى

 

  36 الثانية  الدائرة 7 البحراني  حسين إبراھيم ناجي حسن

 

  37 الثانية  الدائرة 7 الفيلكاوي  علي أحمد خميس محمود

 

  49 االولى الدائرة 6 محمد  حجي قربان أحمد ھاني

 

  38 الثانية  الدائرة 6 الجسار عبدالرحمن عبداللطيف علي عبدالوھاب

 

  68 الخامسة  الدائرة 6 الفودري منصور عبدالسيد حسن  محمد مشعل 

 

  48 االولى الدائرة 6 الشعيب  عبدالسالم عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز خالد

 

  50 االولى الدائرة 5 المفرح فرحان محمد سعد

 

  39 الثانية  الدائرة 5 العنزي  ناصر ليلى مجيبل بندر

 



  41 الثانية  الدائرة 5 البناي  سليمان طاھر محمد سهيل

 

  40 الثانية  الدائرة 5 الشطي العبدهللا خليفة عبدهللا خالد

 

  52 الثالثة  الدائرة 5 علي   خلف حسن كاظم بشار

 

  53 الثالثة  الدائرة 4 االنصاري أحمد إبراھيم  محمد عيسى

 

  69 الخامسة  الدائرة 4 اشكناني محمد علي ھاشم يوسف

 

  54 الثالثة  الدائرة 3 البناي  سليمان طاھر محمد أحمد

 

  42 الثانية  الدائرة 3 الشطي حسين عباس  محسن أحمد

 

  51 االولى الدائرة 2 الزايد عبدهللا محمد جاسم سليمان جاسم

 

  69 الرابعة  الدائرة 2 عواد  شجاع ذعار فالح

 

  52 االولى الدائرة 2 إبراھيم  كرم أحمد عبدهللا

 

  43 الثانية  الدائرة 2 عباس   حسين علي عباس

 

  70 الخامسة  الدائرة 2 عبدهللا أحمد  يعقوب أحمد مشاري

 

  44 الثانية  الدائرة 1 الصايغ علي محمد حسن محمد أحمد جواد علي

 

  53 االولى الدائرة 1 النصافي جبر راشد مبارك جبر راشد

 

  55 الثالثة  الدائرة 1 الدوب  خلف  حسين سالم عبدهللا

 

 45 الثانية  الدائرة 1 العتيبي محسن ابجاد فيحان فيصل


